Biedrības “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padome”
statūti
1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padome” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums ir LOSP;
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Agricultural
Organisation Cooperation Council”.
2. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības un lauku
attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju
iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas
veidošanā un īstenošanā;
2.1.2. konkurētspējīgas
lauksaimniecības
produkcijas
ražošanas,
pārstrādes, kooperācijas un eksporta veicināšana;
2.1.3. alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana.
2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. izstrādāt un pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības
un lauku attīstības politikas jautājumos;
2.2.2. nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības
būtiskāko problēmu risināšanā;
2.2.3. pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības
produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses
sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes
institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām;
2.2.4. iesniegt priekšlikumus lauksaimniecības un lauku attīstības
politikas izstrādāšanai un realizēšanai, piedalīties lauksaimniecību
un lauku intereses skarošu likumprojektu, Ministru kabineta
noteikumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādāšanā un
izvērtēšanā;
2.2.5. iesaistīt Biedrības biedru pārstāvjus pārvaldes institūciju darba
grupās Eiropas Savienības normatīvo dokumentu izvērtēšanai,
izskatīt un izvērtēt nevalstisko organizāciju un pārvaldes institūciju
nostādņu atšķirības;
2.2.6. apkopot nevalstisko organizāciju iesniegtos priekšlikumus,
izstrādāt un sniegt pārvaldes institūcijām viedokli par
lauksaimniecības un lauku attīstības atbalsta pasākumiem;
2.2.7. ierosināt, kā arī izvērtēt priekšlikumus Zemkopības ministrijas
pakļautībā un pārraudzībā esošo valsts iestāžu darbības
uzlabošanai, šo iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbības
pilnveidošanai;
2.2.8. vērtēt iekšējā un ārējā tirgus situāciju un ar to saistītās problēmas,
ierosināt to risināšanas variantus;

2.2.9. nodrošināt informatīvo saikni: ražotājs - Zemkopības ministrija ražotājs.
3. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
3.1. Biedrībā var iestāties jebkura
lauksaimniecību, mežsaimniecību,
zivsaimniecību un lauku attīstību veicinoša nevalstiska organizācija, Valdei
iesniedzot rakstisku iesniegumu, kopā ar pretendenta lēmējinstitūcijas
lēmumu, informāciju par biedru skaitu, pilnvaroto pārstāvju
kontaktinformāciju (adreses, tālruņa un elektronisko sakaru rekvizītus).
3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrība pieņem kārtējā Pārstāvju sapulcē
vai Biedru sapulcē. Uz Pārstāvju sapulces sēdi, kurā izskata pieteicēja
lūgumu, ir jāuzaicina iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis (turpmāk tekstā pārstāvis) un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pārstāvja
neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšanai. Pārstāvju
sapulces motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pārstāvim piecu dienu laikā
no tā pieņemšanas brīža.
3.3. Juridiskā persona, kas uzņemta Biedrībā (turpmāk tekstā - biedrs) var
jebkurā laikā izstāties no Biedrības, Valdei iesniedzot iesniegumu, kam
pievienots organizācijas lēmējinstitūcijas lēmums.
3.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedru kopsapulces lēmumu, ja:
3.4.1. biedrs vairāk kā 1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;
3.4.2. biedrs nepilda Biedru kopsapulces un Pārstāvju sapulces lēmumus;
3.4.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
3.4.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
3.5. Jautājumu par biedra izslēgšanu izskata Biedru kopsapulce, uzaicinot
izslēdzamā biedra pārstāvi un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra pārstāvja neierašanās nav šķērslis Biedru kopsapulces
lēmuma pieņemšanai. Biedru kopsapulcei lēmums par biedra izslēgšanu no
Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4. Biedru tiesības un pienākumi
4.1. Biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar
visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt
savu viedokli;
4.2. Biedrības biedru pienākumi:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru kopsapulces, Pārstāvju
sapulces un Valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu saskaņā ar Biedru kopsapulces
lēmumiem;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu
realizēšanu.
4.3. Saistības biedru pārstāvjiem var noteikt ar Biedru kopsapulces, Pārstāvju
sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedru pārstāvjiem saistības, kas
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atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra pārstāvja
piekrišana.
4.4. Biedru pārstāvji piedalās pārvaldes institūciju izveidotajās komisijās, darba
grupās, sēdēs un sanāksmēs. Pārstāvji pauž viedokli, kas apspriežamajā
jautājumā nedrīkst būt pretrunā ar Biedrības mērķiem un pieņemtajiem
lēmumiem. Par sarunu rezultātiem pārstāvis informē Pārstāvju sapulces
locekļus.
5. Biedru Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
5.1. Biedru Kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, ko sasauc
Biedrības valde.
5.2. Biedru Kopsapulces lēmumus izskatāmajos jautājumos pieņem pēc
vienprātības principa, ja gadījumā Biedri nespēj vienoties, tad lēmums tiek
pieņemts, ja par nobalsojuši 2/3 no klātesošiem biedriem.
5.3. Katram Biedrības biedram Biedru Kopsapulcē ir viena balss.
5.4. Lēmumus par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un
turpināšanu tiek pieņemts balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par nobalso
vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.
5.5. Biedru Kopsapulcei ir tiesības:
5.5.1. apstiprināt Biedrības statūtus, to grozījumus;
5.5.2. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu un reorganizāciju;
5.5.3. ievēlēt un atsaukt Biedrības Revidentu;
5.5.4. ievēlēt un atsaukt Biedrības Valdi;
5.5.5. apstiprināt Biedrības gada pārskatu un budžetu;
5.5.6. vērtēt un apstiprināt Pārstāvju sapulces, Valdes atskaites un
Revidenta pārskatu;
5.5.7. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus un to
maksāšanas kārtību;
5.5.8. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.
5.6. Kārtējo Biedru Kopsapulci sasauc Valde, bet ne retāk kā reizi gadā. Sapulces
laiku un vietu paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās norises.
5.7. Iesniedzot Valdei iesniegumu, ne mazāk kā 1/10 no biedru kopskaita ir
tiesības pieprasīt sasaukt Biedru kopsapulces, rakstveidā norādot
sasaukšanas iemeslus.
6. Pārstāvju sapulce
6.1. Biedrības Pārstāvju sapulce ir lēmējinstitūcija, kas darbojas Biedru
kopsapulces darbības starplaikā.
6.2. Pārstāvju sapulci vada Valdes priekšsēdētājs.
6.3. Pārstāvju sapulci pēc nepieciešamības kārtējo jautājumu koleģiālai
operatīvai izskatīšanai sasauc Biedrības Valde.
6.4. Pārstāvju sapulci veido to biedru pastāvīgie pārstāvji atbilstoši darbības
nolikumam:
6.4.1. divi pārstāvji no katras daudznozaru biedru organizācijas;
6.4.2. divi pārstāvji no katras nozaru darba grupas;
6.4.3. valdes priekšsēdētājs.
6.5. Kārtējo Pārstāvju sapulces sēdi sasauc Biedrības Valde, bet ne retāk kā reizi
mēnesī. Pārstāvju sapulces laiku paziņo septiņas dienas pirms tās norises.
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6.6. Iesniedzot Valdei iesniegumu, ne mazāk 1/10 Pārstāvju sapulcē ietilpstošiem
biedriem ir tiesības pieprasīt ārkārtas Pārstāvju sapulces sēdes sasaukšanu.
Iesniegumam jāpievieno konkrēts priekšlikums par ārkārtas sēdē
izskatāmajiem jautājumiem.
6.7. Pārstāvju sapulces sēde ir lemttiesīga, ja sēdē pārstāvēta vairāk nekā 50%
Pārstāvju sapulcē ietilpstošo pārstāvju. Pārstāvju sapulces sēdes ir atklātas.
Lēmumi tiek pieņemti klātesošajiem dalīborganizāciju pārstāvjiem
vienojoties vai balsojot ar vienkāršu balsu pārsvaru.
6.8. Katram Pārstāvju sapulcē ietilpstošam pārstāvim Pārstāvju sapulcē ir viena
balss.
Izskatāmo jautājumu un dokumentu projektu sagatavošanai Pārstāvju
sapulce veido darba grupas no Biedrībā ietilpstošo organizāciju pārstāvjiem,
nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus,
zinātniekus un praktiķus.
7. Nozaru darba grupas
7.1. Tiek noteiktas sekojošas patstāvīgās nozaru darba grupas:
7.1.1. laukaugu;
7.1.2. piena ;
7.1.3. gaļas ;
7.1.4. dārzkopības;
7.1.5. enerģētikas;
7.1.6. netradicionālo nozaru un LEADER pieejas ieviešanas ;
7.2. Tiesības deleģēt pārstāvjus nozaru darba grupās ir:
7.2.1. daudznozaru biedru organizācijai - vienu pārstāvi;
7.2.2. nozaru grupas biedru organizācijai - vienu pārstāvi.
7.3. Tiesības piedalīties visu nozaru darba grupu darbā ir jebkuram biedru
organizācijas pilnvarotam pārstāvim.
8. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trīspadsmit Valdes
locekļiem.
8.2. Biedrības Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no biedrībā
ietilpstošo organizāciju pārstāvjiem, kuru ievēl Biedru kopsapulcē uz 3
gadiem.
8.3. Valdes locekļus ievēl Biedru kopsapulcē uz 2 gadiem.
8.4. Valdes locekļi var atkāpties no amata, iesniedzot Biedrības valdei
iesniegumu. Šādā gadījumā aizgājušo amatpersonu vietā tiek ievēlēts jauns
valdes loceklis uz atlikušo pienākumu veikšanas termiņu no attiecīgās
daudznozaru organizācijas vai nozaru darba grupas.
8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot tos, kas ir Biedru
kopsapulces vai Pārstāvju sapulces kompetencē. Valde par pieņemtajiem
lēmumiem informē Biedru kopsapulci un Pārstāvju sapulci.
8.6. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar
vienu valdes locekli.
8.7. Valde nodrošina pieņemto lēmumu izpildes kontroli, informē Biedru
kopsapulci un Pārstāvju sapulci par atbildīgo institūciju reakciju uz
pieņemtajiem būtiskākajiem lēmumiem.
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9. nodaļa. Biedrības finansiālais nodrošinājums
9.1. Biedrības līdzekļus veido:
9.1.1. iestāšanās nauda un ikgadējās biedru naudas.
9.1.2. Iestāšanās naudas, kā arī biedru naudas apmēru, to noteikšanas
principus un iemaksas kārtību nosaka Biedru kopsapulce;
9.1.3. atlīdzība par izpildītajiem līgumdarbiem un realizētajiem
projektiem;
9.1.4. uzņēmumu, organizāciju un privātpersonu brīvprātīgās iemaksas
un ziedojumi;
9.1.5. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar
normatīvajiem aktiem.
9.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti šajos statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
9.3. Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka ikgadējā tāmē, kuru
apstiprina Biedru kopsapulce, līdzekļu izlietošanas pareizību nodrošina
Biedrības Valde, bet to kontrolē revidents.
9.4. Naudas līdzekļus glabā bankā Biedrības norēķinu kontā.
9.5. Biedrība veic grāmatvedības uzskaiti un iesniedz pārskatus valsts
institūcijām saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
10. Revidents
10.1.
Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic
revidents, kuru ievēl Biedru kopsapulce uz vienu gadu.
10.2.
Biedrības revidents nevar būt Valdes vai Pārstāvju sapulces loceklis.
10.3.
Revidents:
10.3.1.
veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2.
dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3.
izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4.
sniedz ieteikumus par Biedrības darbības uzlabošanu.
10.3.5.
Revidents veic revīziju Biedru kopsapulces noteiktajos
termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

Valdes priekšsēdētājs:

Edgars Treibergs

Statūti apstiprināti LOSP Kopsapulcē 2017.gada 20.decembrī Zemkopības ministrijas
23.stāva zālē
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